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Technische Handelsonderneming Nivola b'v'

Heereweg 23a,2to1' iClisse, Ňetherlands _ P.o' Box 552, 2160 AN Lisse' Netherlands

iel. +3 tlq zsz-+óó400, Fax' +3 Í {0) 252-466406

Declares herewith, that the NMLATOR'/NIVOLAIR i'e':

- l\ivolator Ceiling ventilator (CBS-no': 84'14'59'80):

Type 200.J :tydPvE-7 wltii ]l cup (9-blades)' cord and plug

Type 2A0.2-;tp" PVE-7 *itl y3 cup (3-blades)' cord and plug

Type 200'3 -t*; pvE-q with V3 cup (:-Ula{es)' cord and plug

Type 200.4*;;ň" pvp-r with V3 cup (3_blades) with protective cage

- Nivolair ceiling airheater (CBS-no': 84'15'83'00):

Typela}-copper/aluminiumspiral-shapedrib-tube'fan-typePVE.TandV9cup'
fra"glng construction, cord and plug

Type }01./ - copperlaluminiurris|íat_shaped rib-tube, fan-type PvE-7 and Y3 cup'

hanging construction, cord and piug

comply with the restrictions of the machine guidelines (guidelines 89l392lťE'C)' as most

recently amended, and with the nationJt"gi;tu,ion for iáplementatio* of these guidelines,

and declares further, that the t"ollowing harmonized standard was used: NEN-EN 294'

Lisse, MwchZ}lZ

Drs. M.L. Lestraden- Middelweerd
Managing director
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Překlad z anglického do českého jazyka

NIVOLA
Tecbni:ck handelsorderneming

t

Ec PROIILÁŠENÍ o SHoDĚ PRo STRoJE (soubor č' 170)

(dle přílohy II strojní příručky)

Tecbnische handelsorderneming Nivola b'v'

Heereweg 23a2l6lec iisse,"Nizozemsko - poštovní schránka 552,2160 AN Lisse' Nizozemsko

Tel. -31\OlZSZ-+Sí+00' fax: +31 (0) 466406

dmto prohlašuje, Že NIVOLATOR / NIVoLAIR' tj':

- Nivolator - stropní ventilátor (CBS č' 84'14'59'80):

Typ 200.l - ayp ňÝe-z s V9 prvkem (9 lopatek)' šňůrou a zástrčkou

T3p 2OO.Z- ryp pve-l s V3 prvkem (3 lopatek)' šňůrou a ástrčkou

Typ 200.3 -.yi pvg_s s V3 prvkem 
-(3 

lopatek)' a ástrčkou

T1p 200.4 -,yp rvn-l s v3 prvkem (3 lopatek)' s ochrannou klecí

- Nivolair - strápní ohřívač viduchu (CBS č' 84'15a3'00):

Typ 101 - měd;ný / hlinftoý ,piniroř z*rový trubkový prvelq typ ventilátoru PvE-7 a prvkem V9'

závesná konstrukce, šňůra a zÍstrčka

Typ101.1-měděný/htiníkovýsgirálovÝŽekoýtrubkovýprvek,typventilátoruPVE.7aprvkem
ii, raves,akonstrukce, šňůra a zástrčka

vyhovujírestrikcímstrojnídřektivy(směrnicešgl3gzl$Ec)vnejnovějšídoplněnéverzi'anarodnílegislativě
pio imptementaci těchto směrnic;

a dále prohlašuje, že byla použita nasledující harmonizovaná norma: NEN-EN 294

Lisse, březen 2012

Drs. M. L' Lestraden -Middelweerd
' VÝkonný ředitelv Podpis:'necitelrrý

znak
Ťechnische handelsorderneming Nivola b'v'

Heereweg 23a, poštor'rrí schrrí'nka 552

2160 AŇLisse, tel.: 025z4664a0

hlavičkoý papír
f""ft"it"ft" ttandelsordememing Nivola b'v' 
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p"ar"*''"t''á* a ssz, iteo Ň, H""'"*' g 23a' 2161' AC Lisse

Všechnytransakcepodléhajínašim-termínůmapodmínkám.*:.l*l'i"zaregistroványuobchodníkomory
v Leiden / Nizozemsko pod č. B811. Veškeré náše transakce, prodeje i ostatnibudou dohodnuty dle našich

;...í;í ; podmíne! ktéré jsou výištěny na zaďrti straně'



?

Jako tlumočník jazyka anglického a ruského, jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu ze dne 28. září 1998 (ě.j' Spr. 3458/97), stvrzuji, Že překlad souhlasí
s textem připojené listiny'

V překladu jsem provedla tyto opravy :

--4

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č.: ..,.Í(Í::/deníku.

odměnu účtujiza ,/-'.'.stran podle pot. e' .:.1'{:.f.Í

Náhradu hotouých t4ýloh Účtuji dle dokladu č. .'.....'í...'.

Tímto se nepotvzuje pravost dokumentu ani správnost údajů v něm
obsaŽených.

Tlumoěník:

Mgr' lrena Čermáková
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